Tenis Slovenija (ustanovno Teniška zveza Slovenije) je neprofitno organizacijsko telo slovenskega tenisa, s sedežem v Ljubljani.
Združuje mrežo več kot 80 klubov in okoli 3000 članov s strokovnim vodstvom in načrtovanim razvojem teniškega potenciala ter
ohranja odlične odnose z odločevalnimi telesi športnega sveta. Tenis Slovenija letno nadzira, podpira in vodi več kot 250 teniških
dogodkov (vključno s tekmovanji, množičnimi prireditvami, konferencami in promocijskimi kampanjami) po vsej Sloveniji.

PRIPOROČILA ZA UPRAVLJALCE IN UPORABNIKE TENIŠKIH IGRIŠČ
Skladno z zadnjimi odloki Vlade RS, pridobljenih odgovorih s strani pristojnih vladnih institucij, krovne teniške
organizacije Tennis Europe in drugih teniških zvez, smo na Tenis Sloveniji v sodelovanju s teniškimi klubi
pripravili predlog določil in priporočil za upravljalce teniških igrišč in teniške igralce. Svetuje se, da upravljalci
teniških igrišč izvajajo spodnja določila in priporočila ter s tem zavarujejo tako svoje zdravje kot tudi zdravje in
varnost vseh deležnikov. V kolikor bo ugotovljeno, da se spodaj napisanega ne upošteva, Tenis Slovenija ne bo
mogla priporočiti igranja tenisa na teh igriščih.
Tenis Slovenija podpira določila in priporočila in obratovanje igrišč, ki upoštevajo naslednje usklajene
predloge:
1.
2.

3.
4.
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7.
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10.
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Garderobe in skupni prostori (hramba teniških loparjev oziroma torb, košar z žogicam in rekvizitov)
naj bodo zaklenjeni in jih igralci ne smejo uporabljati.
Uporaba sanitarij je dovoljena v primeru, da upravitelj lahko zagotovi ustrezno razkuževanje
prostorov in sredstva za razkuževanje rok. V nasprotnem primeru naj bo dostop do sanitarij
onemogočen.
Igralci naj s seboj prinesejo le lopar in žogice, vsa ostala oprema se odsvetuje.
Igra na igrišču naj poteka posamično (single), pri čemer je potrebno ves čas zagotavljati minimalno
razdaljo med igralcema - 1,5 metra ali več. Večje skupine (trije ali štirje igralci na igrišču naenkrat)
so dovoljene izključno za člane skupnega gospodinjstva.
Igranje tenisa je dovoljeno izključno splošni javnosti za namen rekreativne športne dejavnosti
prebivalstva in ne za organizirane trenažne procese športnikov tekmovalcev.
Iz igrišča se odstranijo vsi drugi pripomočki kot so grablje, pripomoček za ravnanje terena, metlica
za čiščenje črt. Koše za smeti se prekrije in zavaruje, saj jih igralci ne smejo uporabljati.
Prihod na igrišče naj bo največ 5 minut pred rezerviranim terminom igranja, igralci pa naj zapustijo
prizorišče po koncu igre. Posedanje pred klubsko hišo odsvetujemo.
Uporaba pripomočkov za urejanje igrišč naj bo dovoljena upravljalcem teniških igrišč.
Klopi naj bodo postavljene (kot je to sicer v navadi), vsaka na svoji strani igrišča.
Po končani igri se žogice obvezno spravi v pločevinko/plastenko za žoge. Zaradi potenciale
prisotnosti virusov svetujemo, da ostanejo nedotaknjene vsaj 72 ur.
Vlečka za čiščenje igrišča naj bo obešena na ograji ali nameščena na podstavku. Uporaba vlečke
je dovoljena s predhodno umitimi ali razkuženimi rokami.
Priporočamo, da upravljalec teniških igrišč zagotovi razkužilo za roke za vsako teniško igrišče.
Za preprečevanje morebitnih okužb naj si ob vstopu in izstopu s teniškega igrišča igralci razkužijo
roke.
Zaradi preprečevanja nalezljivih bolezni je rokovanje pred, med in po igri močno odsvetovano,
razen, če igrate s člani svoje družine.
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Uporaba cevi za zalivanje igrišča je priporočena le urejevalcu teniških igrišč.
Odsvetujemo uporabo pitne vode, ki je nameščena ob in na igrišču.
Organizacija in izvajanje teniških tekmovanj ni dovoljena.
V primeru, da igralci ne upoštevajo priporočil za varno igranje, upravitelju svetujemo, da igrišče
zapre.

Druga praktična priporočila:
1.

2.
3.
4.
5.

V skladu s priporočili in omejitvami NIJZ je v teniških klubih obvezna uporaba zaščitnih sredstev in
razkuževanje, kot velja za prodajna mesta npr. trgovine, banke, pošte. V klubu ne sme biti več kot
ena oseba s strani zaposlenih. Igralci lahko vstopajo le posamezno in zanje veljajo enaka pravila
ob vstopu, kot za obisk živilske trgovine.
Oseba v klubu, ki vrši nadzor nad igranjem, naj bo ustrezno zaščitena (maske, rokavice, razkužila).
Vsi ostali prostori za vadbo naj bodo zaprti.
Onemogočiti je potrebno uporabo miz in klopi v okolici klubske hiše in na igrišču.
Priporočamo uporabo spletnih plačil. V kolikor to ni mogoče, svetujemo plačilo z brezstično plačilno
kartico.

Priporočila za igralca/ko tenisa:
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Če ste bolni ali imate katerega od simptomov respiratornega obolenja (kihanje, izcedek iz nosu,
bolečina v grlu, kašljanje, povišana telesna temperatura, glavobol …) ostanite doma.
Držite se priporočene oddaljenosti od osebja/zaposlenih v klubu in sledite njihovim navodilom.
Prihod na igrišče naj bo največ 5 minut pred rezerviranim terminom igranja. Na igrišče pridite
pripravljeni za igro. Odlaganje oblačil in drugih osebnih predmetov na skupne površine je
odsvetovano.
Po končani igri zapustite igrišče. Druženje in zadrževanje v klubu po končani igri odsvetujemo.
Upoštevajte minimalno varnostno razdaljo 1,5 metra.
Prepričajte se, da na igrišču ni rekvizitov, kateri bi lahko potencialno vplivali na prenos virusa.
Izogibajte se fizičnemu stiku z drugimi igralci in njihovo opremo.
Preoblačenje na igrišču odsvetujemo.
Po koncu igre se ne rokujete.
Hoja na nasprotnikovo stran za pregled odtisa žogice je odsvetovana. Prav tako odsvetujemo
menjavo strani med samo igro.
Upoštevajte splošna priporočila pristojnih organov glede zmanjšanja širjenja okužbe.

Trenutni ukrepi so začasne narave, verjamemo, da bomo z doslednim upoštevanjem le-teh lahko kmalu uživali
na igriščih bolj svobodno. Veliko teniških užitkov želimo in ostanite zdravi.

Teniški pozdrav.
Tenis Slovenija

